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Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per cursar aquesta assignatura

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són plantejar una reflexió general sobre la importància que han adquirir els
mitjans de comunicació a la societat contemporànea, especialment en allò que es refereix a la transmissió i
perpetuació dels rols de gènere. Si els mitjans de comunicació massius han estat importants des del seu
naixament, actualment són uns actors imprescindibles sense la comprensió dels quals no es poden entendre
els processos socials.

Els mitjans de comunicació, tant els convencionals (premsa diària, revistes, ràdio i televisió) com els nous
formats digitals i les noves modalitats comunicatives que han aparegut amb la irrupció d'internet (des dels
diaris digitas fins les xarxas socials o youtube), configuren un nou fòrum estratègic on es discuteixen la major
part dels assumptes d'interès públic i privat. Aquesta assignatura proposa una mirada crítica des de la
perspectiva de gènere, ja que els mitjans poden servir tant per a reproduir els estereotips de gènere més
tradicionals com per a plantejar noves propostes i models d'identificació, així com per a renovar l'imaginari
col·lectiu.

El calendari detallat del contingut concret de les diferents sessions serà especificat el dia de la presentació de
la materia.

Competències

Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats
de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.

Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere
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Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere
en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes
comunicatius.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Identificar les manifestacions del sistema sexe/gènere a través de la representació de les identitats
femenines i masculines en els mitjans de comunicació i la publicitat.
Integrar elements que fomenten la igualtat de gènere en les campanyes publicitàries.
Proposar mecanismes per promoure els usos no sexistes del llenguatge.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Qüestionar els rols de gènere sobre la base dels usos lingüístics.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

Aquersta assignatura ofereix una introducció àmplia al món de la comunicació massiva des de la perspectiva
de gènere, i com aquesta incideix poderosament en la construcció i manteniment de les identitats individuals i
col·lectives. S'abordaran els següents continguts:

Tema 1. Els mitjans de comunicació com a fòrum estratègic i de poder. Les condicions socials de la producció
de la informació. La situació de la llibertat d'expressió en el món.

Tema 2. Els mitjans convencionals i els nous formals digitals. La transformació del camp professional
periodístic. Canvis en els hàbits de la població. Diferents modalitats comunicatives: Informació, opinió,
entreteniment, debats, tertúlies, etc. Opinar i informar, dues actituts diferents.

Tema 3. Divisió de l'espai social; esfera pública i esfera privada: discursos diferents per a espais diferents.
Premsa d'informació general versus premsa femenina i familiar. Segmentació de les audiències i oferta
especialitzada: publicacions per a dones, per adolescents, per a homes, diferents centres d'interès en raó del
gènere.

Tema 4. La producció de la informació. Mecanismes de producció dels estereotips de gènere. La composició
dels mitjans de comunicació. Rutines professionals. El sostre de vidre i el terra enganxós.

Tema 5. Assimetria en la representació del gènere en els mitjans de comunicació. Dimorfisme de gènere: ells
fan/elles són. Estereotips de gènere recurrents. Els diferents àmbits temàtics: política, societat, cultura,
esports. Invisibilitat d'altres identitats genèriques.

Tema 6. Perspectiva de gènere i informació. Recomanacions per a evitar un tractament de gènere
estereotipat. El cas de les violències contra les dones i altres col·lectius vulnerables. Representació de la
violència de gènere i contra el col·lectiu LGTBIQ+

Tema 7. Llenguatge i discriminació. Recomanacions per a un ús inclusiu del llenguatge. Les resignificacions
lingüístiques. La lluita pels significats.
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Tema 8. Altres modalitats comunicatives. Les revistes d'estil de vida femenina i masculines. Evolució e
impacte d'aquest tipus de publicacions en el manteniment de les identitats i rols de gènere.

Tema 9. La publicitat com a discurs eufòric. La societat de consum i la publicitat. L'impacte de la publicitat en
la societat. Valors suprems del discurs publicitari i els models de gènere recurrents.

Tema 10. Usos creatius dels mitjans de comunicació per a la superació dels estereotips de gènere.
Perspectives de futur.

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es la següent:

1) Explicació teòrica dels conceptes bàsics i fonamentals de l'assignatura. S'encarregarà un exercici que
consistirà en analitzar críticament algun producte mediàtic aplicant la perspectiva de gènere.

2) En sessions alternes se exposaran oralment els exercicis que s'hauran encarregat en la sessió anterior.

3) Debat conjunt sobre els resultats dels exercicis analitzats individualment per l'alumnat.

Els exercicis a fer seran de dues tipologies:

a) anàlisi de productes mediàtics concrets

b) Elaboració de textos argumentatius i de reflexió sobre els punts que s'hagin abordat a classe

Per tal de poder dur a terme tant uns exercicis com els altres caldrà fer una sèrie de lectures que constitueixen
la bibliografia bàsica de la matèria.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació de conceptes teòrics de la matèria 45 1,8 2, 4, 9

Tipus: Supervisades

Exposició pública en la classe (individual o en grup) dels treballs encarregats en
les sessions teòriques

30 1,2 1, 3, 7, 11

Tipus: Autònomes

Lectures i recerca d'informació sobre els aspectes que s'abordin en el temari. 75 3 2, 6, 7, 8, 10

Avaluació

El sistema d'avaluació és el següent:

A) Escriptura setmanal de textos analític sobre els diferents aspectes que vagin sorgint de les sessions
teòriques (Caldra haver fet el 80% de les pràctiques per acollir-se al sistema d'avaluació continuada). El
nombre total d'exercicid pràctic dependrà del calendari i dels esdeveniments que sorgeigin durant el semestre.
Té un pes del 45% de la nota final.
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B) Escriptura d'un text argumentatiu, sobre un punt inclòs al programa, a elecció de l'lumnat, d'unes 1.000
paraules, que s'haurà de lliurar a mitjans de maig i el tema del qual haurà de ser consensuat amb la
professora (Té un pes d'un 35% de la nota final)

C) Exposició a classe d'alguns dels exercicis encarregats semanalment (tenen un pes 20% de la nota final)

Activitats de recuperació:

En el cas que no s'hagin realitzat el nombre de pràctiques mínimes sol·licitades (80%) o s'hagin suspès, o no
s'hagués lliurat el text argumentatiu, o s'hagi suspès, l'alumnat disposarà d'unes 2 setmanaes per a elaborar
les pràctiques no fetes o reelaborar les suspeses, fins a assolir el mínim exigit.

Si l'alumnat ha obtingut menys d'un 3 a l'avaluació o no ha pogut seguir l'avaluació continuada, ademés
d'elaborar les pràctiques o reelabores les suspeses i el text argumentatiu sol·licitat, haurà de fer un examen
final sobre els punts establerst al programa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Escriptura d'un text argumentatiu sobre algun aspecte del temari (aprox.
1000 paraules)

35 0 0 1, 3, 5, 8, 9, 10,
11

Escriptura de diferent textos analítics sobre productes mediàtics 45 0 0 2, 3, 4, 5, 9, 10

Exposició oral durant la classe d'alguns exercicis pràctics sobre els
productes mediàtics

20 0 0 1, 2, 6, 7

Bibliografia

A) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BERNAL-TRIVIÑO, Ana, Hacia una comunicación feminista. Como informar e informarse sobre violencia
Barcelona, UOC (2019)machista, 

BERNARDEZ, Asunción, Mujeres en Medio(s). Propuesta para analizar la comunicación masiva con
 Madrid, Fundamentos, (2015)perspectiva de género,

BYERLY, Carolyn, (ed.) Palgrave-MacMillan,The International Handbook of Women and Journalism, 
Washington, (USA) (2013)

CAC/ICD,  CAC, ICD,Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones,
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona (2011).

EUROPEAN COMISSION, "Breaking gender stereotypes in the media" Advisory Committee on Equal
Opportunities for Women and Men, (2010).

GALLEGO AYALA, Juana "Retos académicos y profesionales para una comunicación con perspectiva de
género" en Ameco, Madrid, (2018), pp. 27-55.Género y Comunicación, 

GALLEGO, Juana y LUENGO, María, . Madrid, Síntesis (2014)Periodismo social

GALLEGO, Juana, De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad? 
Barcelona, Aresta (2013) y UOC (2014)

GALLEGO, Juana , Icaria, BarcelonaEva devuelve la costilla. El nuevo estado de conciencia de las mujeres

4



GALLEGO, Juana , Icaria, BarcelonaEva devuelve la costilla. El nuevo estado de conciencia de las mujeres
(2010)

GALLEGO, Juana (directora): La prensa por dentro. Producción informativa y transmisión de estereotipos de
, Barcelona, Los Libros de la Frontera, 2002.género

GALLEGO, Juana: Icaria,Mujeres de papel. De ¡Hola! A Vogue, la prensa femenina en la actualidad. 
Barcelona (1990)

GAMEZ, M.JOSE y MASEDA, REBECA, Violence against Women inSpanish Culture. From Vulnerability to
 Peter Lang, (2018)Accountability

IJF, International Journalists Federation, Brussels (2009)Getting the Balance. Gender Equality in Journalism, 

IWMF, , International Women Media Foundation,Global Report on Status of Women in the News Media
Washington, (2010) www.iwmf.org

ROSS, Karen, y PADOVANI, Claudia, Routledge,Gender Equality and the Media. A Challenge for Europe, 
New York, 2017

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REPÚBLICA DOMINICANA, Guia para informar con perspectiva de género 
(2017)

UNESCO, París, (2014)Indicadores de género para medios de comunicación, 

VV.AA AMECO, Madrid (2018)Escuela de Comunicación de Género e Inclusiva, 

WACC, , Who makes the News www.whomakesthenews.org 2005, 2010

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BUTLER, Judit, Barcelona, Paidós (2007).El género en disputa.El feminismo y la dubversión de la identidad. 

GALLAGHER, Margaret et al.:  (Guía de buenas prácticas sobre género en televisión),Screening Gender
Bruselas, Comunidad Europea (2001).

GALLEGO, Juana: , Barcelona, Luces de Gálibo (2012)Putas de película. Cien años de prostitución en el cine

GALLEGO, Juana: "Cine y prostitución: Una lectura del sexo de pago en la ficción cinematográfica". Quaderns
del CAC, número 35, diciembre, pp- 63-71, (2010) (versió en català i anglès)

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MzY%3D

GAMEZ, M.JOSE y MASEDA, REBECA, Violence against Women in Spanish Culture. From Vulnerability to
 Peter Lang, (2018)Accountability

JORGE, Ana Barcelona, icaria, 2004.Mujeres en los medios, mujeres de los medios, 

LLEDÒ, Eulàlia: Sevilla Instituto de laComo tratar bien los malos tratos en los medios de comunicación, , 
Mujer de Andalucía, 1999.

LLEDÓ, Eulàlia, . Barcelona:Laertes, (2013).Cambio lingüístico y prensa

GILL, Rosalind , Polity Press, Cambridge (2007)Gender and the Media

LOPEZ, Pilar (200 ) IORTV, Madrid.Manual de información en género, 

MENÉNDEZ, Isabel. (2003)  Oviedo, Milenta. (prólogo de AmeliaEl cuarto poder, ¿un poder de mujeres?
Valcárcel).

5

http://www.iwmf.org
http://www.whomakesthenews.org
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MzY%3D


UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, Noticias con lazo blanco. Manual para periodistas sobre la violencia
, Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social, 2002.doméstica

VV.AA. (2003) Madrid, Comunidad deArrinconando estereotipos en los medios de comunicación y publicidad. 
Madrid/Comisión Europea.

VV.AA. (2002) (4 Vols) Valladolid, Lex Nova. Junta de CastillaMujeres, hombres y medios de comunicación, . 
y León

6


